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Beste partners, bidders, betrokkenen,
De Franse Eloïse is duidelijk
geëmotioneerd nadat ik voor haar
gebeden heb. Daarna gaat ze snel weg.
De studente Culture & Science is erg
spiritueel geïnteresseerd. Ze is
katholiek, heeft een boek over 50
soorten engelen en ziet beelden. Ik
heb iets gezegd over “mijn identiteit in
Christus” en dat mag ik uitleggen in
een vervolggesprek. Met behulp van
een tekening leg ik haar het evangelie
uit en wat het voor mijn identiteit
betekent dat Christus “mijn Advocaat”
is. Ergens wil ze wel bij God horen
door Jezus, maar aan de andere kant
gelooft ze nog steeds dat ze het zèlf
moet doen. Aan het eind van het
tweede gesprek vraag ik of ik voor
haar mag bidden. Dat doe ik maar
zelden, misschien is het ingegeven
door God? Eloïse is ontroerd.
Christenstudente Rahel en ik bidden
voor meer gesprekken en voor Gods
werk in haar hart. Bid je met ons mee?
Team Leadership Development &
Human Resources
Heiko heeft in november 9 gesprekken
gevoerd: sollicitatiegesprekken voor GAIN,
Communicatie en StudentLife en
oriënterende gesprekken met mensen die
wellicht bij Agapè willen komen werken. Hij
geniet van zijn rol in deze processen. Het is
mooi om te zien hoe God telkens weer
mensen roept en leidt. Dit betekent voor
Communicatie dat er een eind lijkt te komen
aan de langdurige onderbezetting en dat is
een hele opluchting (ook voor Agnes!).
Heiko’s team heeft eind november een week
training gevolgd onder leiding van twee
Europese collega’s. Nu kunnen ze als team
nog beter functioneren en teamleiders
ondersteunen in hun zorg voor hun
medewerkers.

StudentLife landelijk
Regelmatig trekken collega’s van
StudentLife naar nieuwe steden om daar de
christenstudenten te versterken (Eindhoven
en Amersfoort) of überhaupt
christenstudenten te vinden (Nijmegen,
Antwerpen). Op Sinterklaasdag hebben we
als team een trainingsdag gevolgd,
Strengthsfinders. Vooraf deden we een test
om te bepalen welke sterkten je van nature
hebt. Het is goed om jezelf te kennen, maar
ook je collega’s. zo kunnen we beter
samenwerken en gebruik maken van elkaars
kwaliteiten. Heiko en ik wisten al wel hoe
verschillend we zijn en deze test bewees dat
maar weer eens: Heiko is vooral een
“sprankelende persoonlijkheid” en Agnes
“iemand die graag leert”. God kan iedereen
gebruiken, niet waar?
StudentLife Tilburg
Elke dinsdagmiddag komen een stuk of 4
enthousiaste christenstudenten bij elkaar in
de kantine. Na een korte bijbelstudie
(bijvoorbeeld over je geloof delen of het
stellen van vragen) gaan ze in groepjes van
twee uiteen om gesprekken aan te gaan
met studenten. Heiko zit in Amersfoort die
dag, maar Agnes is er meestal bij. We zijn
vooral gericht op het maken van
vervolgafspraken en beperken ons daarom
tot 20 minuten voor een gesprek.
Regelmatig mogen we de week erop nog
eens terugkomen. Op deze manier zitten er
diverse studenten in een “vervolgtraject”,
waarin we de vragenlijst afmaken,
Perspectives doen (kaarten met vragen) of
doorpraten over een onderwerp dat door de
student is aangedragen. Sinds student
Wouter Jan na de zomer is begonnen met
deze nieuwe aanpak, hebben we al veel
vervolgafspraken gehad en daar zijn we
heel dankbaar voor. Een student doet
inmiddels Connect (cursus die het christelijk
geloof uitlegt) met een christen. We bidden

dat studenten op zoek God naar God en
Hem leren kennen. (Het geboortefeest met
taart is daarbij een leuke bijkomstigheid☺).
Gezin
We schrijven niet meer zoveel als vroeger
over de jongens, en foto’s plaatsen mag ook
niet te vaak. Dat is ook logisch: het zijn
tieners. Wie de laatste gezinsfoto heeft
gemist: het zijn jonge mannen geworden
die alsmaar langer worden. Agnes is nu de
kleinste, Heiko nog net de langste, maar

niet lang meer. Dennis zit in VWO 5 en
heeft nog geen idee welke vervolgstudie hij
hierna gaat doen. Zijn resultaten zijn goed
en hij is druk met basketbal en een bijbaan
als vakkenvuller. Matthijs zit in brugklas 3.
De eerste proefwerkweek viel hem zwaar en
we helpen hem nu extra met plannen en
gedisciplineerd leren. (In jullie tijd was het

makkelijker mam: jullie hadden nog geen
internet.) In zijn vrije tijd gamet hij –erg☺-

graag online met vrienden.

team LDHR
Straks heb je wat vrije dagen, geniet ervan en ga met God,
hartelijke groeten uit Tilburg, Heiko & Agnes van den Broek.

•
•
•
•

Er zijn vier christenstudenten extra die meehelpen om in Tilburg studenten te bereiken.
De training die Heiko met zijn team heeft gevolgd.
We zijn financieel gezond en zijn dit jaar ook weer wat gegroeid in support.
We hebben ook momenten van rust en ontspanning.

•
•
•
•

Eloïse, dat ze haar identiteit in Christus mag vinden.
Dennis en Matthijs: dat ze gezond mogen opgroeien tot mannen van God.
Nieuwe collega’s voor Communicatie en StudentLife.
Ontwikkeling van StudentLife bewegingen in andere steden in Nederland en België.
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